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 تحويل األموال –عات التجارية و دفمال
 

 للشركات إلدارة الدفعات المطلوبة منها عبر مجموعة كبيرة من الخدمات.يوفر المصرف حلوالً مرنة 

 حويل األموالت 

 تحويل األموال:التالية من نواع يوفر المصرف األ 
  التحويل بين حسابات الشركة 
 )التحويل من حساب إلى آخر )داخل المصرف 
 داخل الدولة المحلي ويل التح 
  خارج الدولةالدولي التحويل 

  األموال.تساعد الشركة على إجراء مجموعة كبيرة من المعامالت / تحويل مجموعة من الحلول توفر خدمات تحويل األموال 
  للعمالت.  المحددة للقيمة تواريخ الفي و توقف منفصلة أثناء أوقات معامالت تحويل األموال تتم 
 حيث يحق للمصرف طلب معلومات إضافية قبل إجراء المعاملة، ات تحويل األموال إلى المراجعةتخضع طلب . 
 ال يتحمل المصرف أي تأخير وخطأ ينتج عن عدم اكتمال أو عدم صحة بيانات طلب التحويل. 

 التحويل بين حسابات الشركة

 وسهولة.  تتيح هذه الخدمة تحويل األموال بين حسابات الشركة لدى المصرف بسرعة
 الخدمات المصرفية عبر االنترنت.قنوات تتوفر هذه الخدمة في فروع المصرف ومن خالل 

 هذه الخدمة مجانية.

 التحويل من حساب إلى آخر

 تتيح هذه الخدمة تحويل األموال من حساب إلى أي حساب شخصي/تجاري لدى المصرف بسرعة وسهولة. 
 الخدمات المصرفية عبر االنترنت.قنوات ل تتوفر هذه الخدمة في فروع المصرف ومن خال

 هذه الخدمة مجانية.

 )الدفع عبر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي(داخل الدولة المحلي التحويل 

 ة.اإلمارات العربية المتحد دولة داخليحتفظ بحساب مصرفي مع أي بنك/ مصرف حساب شخصي/تجاري تتيح هذه الخدمة تحويل األموال إلى أي 
 داخل الدولة.المحلي يجب تقديم بيانات رقم الحساب الدولي إلجراء تحويل األموال 

 العمليات المصرفية عبر االنترنت.قنوات تتوفر الخدمة في فروع المصرف ومن خالل 
 .في بند الرسوم أدناه تطبق الرسوم الموضحة

 خارج اإلمارات العربية المتحدة )سويفت(الدولي التحويل 

التجارية في الدول األخرى. تتوفر هذه الخدمة بالمتطلبات اإلمارات العربية المتحدة للوفاء  دولة عمالء تحويل األموال إلى الحسابات المصرفية خارجللالخدمة  هذهتتيح 
 مريكي واليورو والجنيه اإلسترليني وغيرها.بالعمالت األجنبية الرئيسية مثل: الدوالر األ

 .أو البنوك/المصارف الوسيطة المراسلة البنوك /ها تحديد المصارفالمصرف هو الجهة المنوط ب
 العمليات المصرفية عبر االنترنت.قنوات تتوفر الخدمة في فروع المصرف ومن خالل 
 تطبق الرسوم الموضحة في بند الرسوم أدناه.
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 االشتراك في الخدمةكيفية 

 المصرف.عند فتح حساب لدى ك في الخدمة ايمكن االشتر 
طالع لال Banking@almasraf.ae-Transaction التواصل عبر العنوان  أو  الخاص بك مدير عالقات العميلتقديم طلب إلى أو للمصرف زيارة أقرب فرع يرجى 
 .روط الخاصة بها. واألحكام والش من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت الخدمة نموذج على 

 :*أوقات التوقف/ االستراحة

 العطالت تحديد القيمة تاريخ  االستراحةوقت التوفق/  العملة

 األحد نفس اليوم مساءً  05:00 يدرهم إمارات

 الجمعة والسبت يوم العمل التالي مساءً  02:30 ريـال سعودي

 الجمعة والسبت يوم العمل التالي مساءً  02:30 دينـار أردنيدينار بحريني ، دينار كويتي ، ريـال عماني ، 

 السبت واألحد يوم العمل التالي مساءً  02:30 العمالت األخرى جميع 

والعطالت للتغير حسب تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وخصوصًا في شهر تحديد القيمة االستراحة وتواريخ  التوقف/ تخضع أوقات *  
 .المبارك رمضان

 الرسوم 

 العمليات المصرفية التجارية  العمليات المصرفية للشركات 
 عبر االنترنت عادي عبر االنترنت عادي أنواع الدفع 

 مجاناً  مجاناً  مجاناً  مجاناً  بين حسابات الشركة 
 مجاناً  مجاناً  مجاناً  مجاناً  من حساب إلى حساب )داخل المصرف(

 درهم  25 درهم  50 م دره 25 درهم  50 داخل الدولة محلي 
 درهم  50 درهم  100 درهم  40 درهم  80 خارج الدولة دولي 

 
 ثابتة. شهرية  رسوم ب داخل الدولة ونظام حماية األجور محلياً المجموعة الكاملة التي تتضمن الخدمات المصرفية عبر االنترنت وتحويل األموال خيار العميل لدى 

 جدول الرسوم.التفاصيل الكاملة لطالع على لال https://almasraf.ae/pdf/Schedule_of_Charges_Corporate_Banking.pdf الموقع يرجى زيارة

 اإلضافيةالتوضيحات االستفسارات و/أو 

 رقم تصال على الهاتفأو اال info@almasraf.ae البريد االلكتروني يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى، تجات/ الخدماتحول هذه المنالمزيد من المعلومات لمعرفة 
600529999. 

 يؤدي أي نقص أو خطأ في المعلومات إلى تأخر أو رفض الدفعقد يجب على الشركة تقديم بيانات صحيحة ودقيقة إلى المصرف الستكمال إجراءات الدفع.  تنبيه:
 بواسطة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أو مصرف المستفيد أو المصرف المراسل أو المصرف.

 تغيير أو تعديل بيانات المستخدم. في حالة إخطار المصرف فوراً مسؤولية العميل  عاتق علىتقع . ةالخدمة الموقع اتوفقًا لطلبالدخول صالحيات  تمنح 
أبوابه في يوم األحد والعطالت الرسمية يغلق المصرف اضافًة إلى ذلك، فإن ذا كان في حاجة إلى متطلبات / معلومات إضافية. إالمعاملة تعليق يحق للمصرف 

 المعتمدة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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 إقرار 

 أدناه من خالل التوقيع على بيان الحقائق األساسية الماثل:  بموجب هذا على االلتزام بالشروط الموضحة أعاله كما يقر بالشروط الواردة العميل يوافق  
 

  بهذا الحساب )يرجى زيارة الموقع الخاصة  األساسية وبيان الحقائقلخدمات المصرفية عبر االنترنت للمصرف واالعامة شروط الحكام و األاستلم وفهم
 .مصرف(للطالع على األحكام والشروط العامة لال www.almasraf.aeاإللكتروني 

 من خالل توجيه اخطار خطي مسبق في أي وقت وأحكام وشروط الحساب الخدمات المعروضة تعديل المطلق، لتقديره ، حسب أنه يحق للمصرفيقر العميل ب
 يوماً. (60) ستين مدته

بالحسابات للمصرف الخاصة والشروط العامة  ألحكامهي مكملة ليوضح هذا المستند األحكام والشروط الخاصة التي تحكم الخدمات المصرفية عبر االنترنت و 
األحكام والشروط العامة بيان الحقائق األساسية الماثل تختلف عن الواردة في الخاصة األحكام أو الشروط إذا كانت وقنوات الخدمات المصرفية عبر االنترنت. 

 .لحالة األحكام أو الشروط الخاصة الواردة في بيان الحقائق األساسية الماثلفإنه ستطبق في هذه ا لخدمات المصرفية عبر االنترنتا  أو أحكام وشروطللمصرف 
 

   اسم العميل 

  رقم الهوية 

  توقيع العميل 

  التاريخ

  


